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לפתוח את ישיבת  שמחאני ערב טוב. ברוכים הבאים.  צביקה צרפתי:

כמו שאנחנו עושים בישיבות . 8/2018לחודש  מועצת העיר

נות, אני אפתח בדיווח על החודש האחרון שעברנו האחרו

בתוך העיר כפר סבא, בתוך העירייה, מחוץ לעירייה, ברחבי 

 העיר. 

ספר של הבית  קייטנת –קיץ אני אפתח בדיווח על פעולות ה 

החופש הגדול הסתיימה. אני חושב שגם הסתיימה בהצלחה. 

שיכו, קייטנות נוספות עדיין פועלות. בגנים, גננות שרצו המ

יולי שמח'  כמו שהבטחנו, את הקייטנות. ביקרתי השבוע ב'

כמה גנים. אני רוצה להגיד לכם שבאמת, גם במה שנקרא, 

ד מרוצות. הילדים תמיד והגננות, גם הסייעות, היו מא

מרוצים, ילדים זה דבר שהוא טהור, אבל אני יכול להגיד 

 ם ממהד מרוצות, גם מהפעולות, גושבאמת הגננות היו מא

עשו, גם מהאופן. היה פה מחזור שני של קייטנת  שהן

המדע, שהיא גם היתה מוצלחת מאד, במחיר מופחת של 

משרד המדע. אני רוצה להודות לאורן כהן, הוא לא פה, 

אבל אני אודה לו שהוא באמת פעל במשרד המדע ודאג 

 למחזור השני, ואני מודה לו על כך. 

פעילויות בקיץ. ן מי ששותף ומסתובב בעיר רואה המו 

בשבוע שעבר היה בכיכר העיר מופע  אתמול היה בשוק,

גדול. בסך הכול עושים המון פעילויות. גם אגף צעירים 

ונוער מנסה להעסיק את הנוער בקיץ הזה, וברוך השם עד 

עכשיו אני יכול להגיד, גם מהדיווח של השיטור העירוני, 

בחינת שבאמת העיר, מה שנקרא, יש לילות שקטים, גם מ

עבירות איכות סביבה, מטרדי רעש. אנחנו בסך הכול במצב 
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די טוב. וגם הנוער מוצא לו עיסוק, בא ומשתתף באירועים. 

באירוע של איתי לוי היו מעל אלף בני נוער. זה פשוט מרענן 

 ומרחיב את הלב לראות את הדברים האלה.

גם והתחלנו בפעולות הסברה בנושא אופניים חשמליים,  

ד שהנושא הזה וכמו שהחלטנו. אני מקווה מא ,באכיפה

 ,יקבל משנה תוקף, כי בסך הכול אני רואה רוכבי אופניים

ד מסוכנת, גם וד מאולפעמים חשמליים שרוכבים בצורה מא

על הכביש וגם מסכנים עוברי אורח על המדרכה. אני מקווה 

 רותיו. ישהנושא, גם של ההסברה וגם האכיפה, ייתן את פ

ימים תקופה של פעילות מוגברת של סיירת אנחנו מסי 

הורים. אני רוצה להודות להם. הם באמת עושים פעילות 

'עיר ללא אלימות', ובאמת זה הפך  נפלאה בשיתוף עם 

המודל של כפר סבא. הורים מתנדבים,  ,לאיזה מודל ארצי

הורים באים. פעם זה היה באחריות המשטרה, היום זה 

 . אני רוצה להודות לשרון באחריות 'עיר ללא אלימות'

י שמובילה את הנושא הזה, בשיתוף פעולה עם ג'ג'ור

 ההורים כמובן. 

לת השנה על תב"ר של החלטנו בתחי –שיפוצי קיץ , בהשנה 

בשבוע  "חמיליון שמיליון ש"ח. הגדלנו אותו בשלושה  20

דת הכספים האחרון. היום אנחנו נאשר במועצת העיר. וע

מיליון שקלים. ואני  שלושהקיבלה החלטה לתוספת של 

אומר פה, זה לא מספיק, אבל אנחנו משתדלים לעשות את 

בתקציבים שיש לנו כרגע. זה אתגר לא קטן. שיפוצי  המרב

הקיץ זה אתגר לא קטן. בתי הספר והגנים ברובם הם לא 

בתי הספר חדשים. אבל אנחנו נשתדל כמה גנים חדשים ולא 

 שאפשר, במסגרת האפשרויות שלנו. 
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השנה שעברה פדנות את הלקחים שהפקנו מבודקים בקאנו  

בנושא הבטיחות ופתיחת השנה, פתיחת בתי הספר, בנושא 

הבטיחות. הפקנו את הלקחים ועובדים במשנה מרץ כדי 

שבתי הספר וגני הילדים בהיבט הבטיחותי ייפתחו ללא 

תקלות, ובאמת, בצורה סדורה ומוסדרת. כל מוסדות 

ה להם מתחילת השנה את אישור יהי ,למעשה ,החינוך

 הבדיקה. 

אני רוצה להגיד שאנחנו נערכים לפתיחת שנת הלימודים.  

ד גדולה וד מאוהשבוע הייתי נוכח באיזו שהיא ישיבה מא

של כל גורמי העירייה. באתי, ראיתי, רק הקשבתי, לראות 

איך הסנכרון בין האגפים, בין המחלקות. אני רוצה להגיד 

ה בצורה מעוררת כבוד ואני באמת רוצה שאיתי מוביל את ז

להודות לו על כך. אני חושב שאיתי עושה הרבה דברים 

טובים וחלקכם אולי יודעים או לא יודעים, אבל איתי 

לפעמים גם מתגלה כמנכ"ל קשוח אולי, אבל הוא לא כזה. 

הוא עושה את הדברים למען המטרות שהוא מציב לעצמו 

בת כולנו, לטובת תושבי ומוביל. בסופו של דבר, זה לטו

 העיר.

 זמיןאנחנו פועלים כדי שיהיה מידע נגיש ו –בנושא המידע  

לתלמידים לקראת שנת הלימודים בנושא ההסעות. נושא 

ההסעות זה לא דבר כל כך מרשים מבחינתנו, לא תלוי בנוי, 

 מול מטרופולין.  המרבאבל אנחנו משתדלים לעשות את 

נות לחירום במוסדות חינוך מוכבדיקת פיקוד העורף ערך  

י יכול להגיד שבזכות אגף ברשויות המקומיות. באמת, אנ

שמוביל אותו שי, וגם, עוד פעם, כל הצוות הגדול, הביטחון, 

, אני אומר מהצד, כן, זה חשוב 98. ציון 98הציון הוא ציון 
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להגיד את זה, כי זה איזה שהוא מדד ואני חושב שחשוב גם 

ברים כאלה והם דברים מאד שנדע את זה. יש גם ד

 מרשימים. 

אלרגיות ורגישויות של הנושא את אנחנו נערכים, יש  

תלמידים, הכנה של מפעלי ההזנה, אנחנו מיידעים את 

מפעלי ההזנה בנושא אלרגיות ורגישויות של תלמידים. כי 

אם יש תלמידים שהם בצהרונים ורגישים בצורה כזו או 

 ההזנה. אחרת, אנחנו מיידעים את מפעלי

נערכים להצטיידות במוסדות החינוך בתכשיר אנו  

אפינפרין, בהתאם לתיקון החדש של החוק שנכנס, כל בתי 

הספר או מוסדות החינוך יצטרכו להחזיק את זה בעוד חצי 

שנה. אנחנו נערכים להצטייד בזה כבר עכשיו. אנחנו לא 

 מחכים לפי החוק. אני חושב שזה חשוב.

 צוותים חינוכיים בגני הילדים.  פועלים להכשרתאנו  

אני יכול להגיד שפרויקט השאלת הספרים בבתי הספר, גם 

בחטיבות הביניים, גם ביסודיים, בשיאו, וזה נערך ונעשה 

אנחנו מנסים גם בתיכונים עוד לא,  בצורה טובה. לצערי,

 להגיע לתיכונים באיזו שהיא שיטה, יכול להיות טכנולוגית. 

 יחת הגנים, לפתיחת כל הגנים.אנחנו נערכים לפת 

זה חוזר על  –יש את נושא מפגע הריח בשכונות המערביות  

, בראוןנמצאים במאבק עם מפעל  2011-עצמו. אנחנו מ

היינו בבתי משפט. בית המשפט החליט לא לסגור את 

וזה חזר על עצמו עוד פעם. אנחנו נאבקים מול המפעל 

שרד שאמור משרד הגנת הסביבה, משרד שאמור, הוא המ

לקבל את ההחלטות בדברים האלה. גם זה, אנחנו מקווים 

 ואשבסופו של דבר נצליח לשכנע לסגור את המפעל הזה 
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 הוא נמצא. בוא להעביר אותו מהמקום ש

אני יכול לומר שאני רואה  –עשייה למען העובדים ה ,בסוף 

ד וד מאוהעצמת עובדים דבר מאבבהשקעה בעובדים ו

סופו של דבר עובדי עירייה שהם חשוב. אני חושב שב

עובדים טובים, קמים בבוקר ומרוצים, קמים עם חיוך, 

בסוף התושב ייהנה מזה. אני מדבר בעיקר על עובדים שהם 

גם בפרונט ונפגשים עם תושבים, אבל יש גם עובדים שלא 

נפגשים עם תושבים. יש אנשים שאנחנו לא רואים אותם 

, עושים את העבודה, ביום יום. הם יושבים במשרד שלהם

אבל בסוף התושב כתוצאה מהפעולה שזה נעשה, בסוף 

שאנחנו מעריכים  ,התושב נהנה מזה. אני חושב שהדבר הזה

עובדים ואומרים לעובדים תודה, אני חושב שזה גם כן 

. כי תראו איך איזה נוהג שאנחנו צריכים לאמץ אותו הלאה

שיודעים ד מרוצים ומחייכים גם והעובדים באים והם מא

 להעריך אותם. 

אני רוצה להודות לכל המנהלים ולכל מי שלקח חלק  

ויוצא  בפעילויות הקיץ, גננות, סייעות, כל מי שלקח חלק 

עכשיו לחופשה, אני רוצה לאחל להם חופשה נעימה ותודה 

על המאמץ. אני חושב שבאמת עברנו את הקיץ הזה בשלום 

 עד עכשיו.

ם וגם זה חשוב שנדע. אנחנו יש יוזמות חדשות למען עובדי 

יציבה וישיבה נכונה במשרדים.  לעמייעצים לעובדים למשל 

יודעים, עובד יושב  זה דבר חשוב, כי בסופו של יום, אתם 

כל היום וישיבה לא נכונה יכולה לגרום לו או לבעיות גב או 

 לכל מיני בעיות כאלה ואחרות, ואני חושב שזה חשוב. 

כל מיני גופים. עובדים מתנדבים בה –ארגון ימי התנדבות  
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ראיתי את אגף ההנדסה שהתנדב עם שורדי השואה, דבר 

שהעובדים  ,נפלא. זה גם מראה על איזה שהם ערכים

 נותנים מעצמם ומתנדבים.

פתיחת בית ספר לשירות, עם קורסים כגון גישור, שימושי  

מחשב ועוד, הכול מתבצע בכוחות פנימיים, אנחנו לא 

תי חוץ, הכול עם כוחות פנימיים, עושים את לוקחים שירו

 זה ומלמדים מבפנים. 

העירייה משדרגת את תשתיות התקשורת שלה. מנסים גם  

 לשפר את הייעול בעבודה. 

ולסוף זה פרויקט הוקרת התודה. אני סיפרתי בעבר על  

 הפרויקט המקסים של איסוף ותיעוד מכתבי תודה והוקרה,

 כשהפרויקט הזה היה תודה, הוקרת עובדים שקיבלו מכתבי

עדיין בחיתולים. היום הוא כבר פורח וצומח. יש עובדים 

שמקבלים הרבה מכתבים. הפרויקט תפס תאוצה ועובדים 

רבים מגיבים ומודים על תשומת הלב של ההנהלה לשירות 

הטוב. בכך מחוזקת התרבות הארגונית של מתן שירות 

סך אתם רואים מצוין לתושב כיעד ראשון במעלה. פה על המ

 את המספרים.

מכתבי תודה וקיבלו הזמנו כעשרה עובדים שקיבלו שלושה  

זר פרחים למשרד, הזמנו אותם כדי שגם אתם תוכלו להכיר 

אותם מקרוב ולהביע ולהוקיר להם תודה והערכה כי אני 

מחיאות  ותחושב שמגיע להם. אני באמת חושב שמגיע

ת השמות, כך כפיים לעובדים האלה. אני אקריא לכם א

 שתראו את השמות והפנים:

 חהעובדת ורד אלטרץ מגני הילדים; מיכל ביטון; נו 

 ,השיטור העירוני; שרית עקיקי; חיה מועלםחיימסון, 
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האמת שאני רוצה  מייק מקור.סגנית מנהל מחלקת שכר; 

להודות לכם, להגיד לכם תודה, בשמי ואני חושב שגם בשם 

שגם בשם התושבים אני יכול חברי מועצת העיר, ואני חושב 

 להרשות לעצמי, למרות שלא כולם בעדי. 

 נקרין סרטון קצר.  יפעת וגשל:

 סרטון קצר, בבקשה. צביקה צרפתי:

העובדים  נה משותפת עם חברי המועצה ועםבואו נעשה תמו 

 המצטיינים. 

חברים, אני משחרר את צביקה מכל דרישה, אני רק  :עו"ד אהוד יובל לוי

ו מתוך אהבה ומתוך כבוד לצוות שמגיע להם מחבק אות

הרבה כבוד. תודה. אתם יודעים שחברי מועצה רבים, אבל 

 בסוף אנחנו מחייכים. 

 ונפגשים בבית המשפט.  :פליאה קטנר

 תודה רבה לכם.  צביקה צרפתי:

 )מדברים ביחד( 

 הצעות לסדר יום:  .1

 

,  . א  . יוספטל ועלייהתוכניות פינוי בינוי כיסופים, תקומה, אלי כהן

 

יש לנו על סדר היום מספר הצעות לסדר. ההצעה לסדר  איתי צחר:

הראשונה, כותרתה: תוכניות פינוי בינוי כיסופים, תקומה, 

 אלי כהן, יוספטל ועלייה.

אני מבין שמחקתם את כל השאילתות. בניחותא העברתם  :עו"ד אהוד יובל לוי

 לא עונים.  שאילתות, לא עניתם בחודש שעבר, החודש הם

 ..אף שאילתא לא הוגשה על פי החוק במועד. איתי צחר:

הוגשה במועד בחודש שעבר, שדחיתם אותה ואמרתם שלא  :עו"ד אהוד יובל לוי
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מן הסתם הייתם צריכים הוגשו באיחור, אז  תעלו כי הן

 היום.  להעלות אותן

 התשובה היא לא. אף שאילתה לא הוגשה כחוק.  איתי צחר:

 גם השאילתה שלי לא.  :אסתר הדנה

יודע, ואם יש תלונה קונקרטית, תעבירו  איתי צחר: לפי מה שאני 

 במייל.  ,אותה. גם קיבלתם את התשובה הזאת בכתב

אתה אלוף בפרוצדורות, אנחנו יודעים, אבל לענות  :עו"ד אהוד יובל לוי

 לתושבים צריך. 

י שאפשר לענות לתושבים אנחנו עונים בהרחבה בכל אמצע איתי צחר:

 ואנחנו מבקשים מחברי המועצה לפעול כחוק, כידוע לך. 

.  :עו"ד אהוד יובל לוי  ודאי

 מה עם השאילתה שלי?  אסתר הדנה:

הצעה לסדר בנושא תוכניות פינוי בינוי כיסופים, תקומה,  איתי צחר:

 אלי כהן, יוספטל ועלייה. 

,  אסתר הדנה:  מה עם השאילתה שלי? השאילתה שליאיתי, איתי

 שביקשתי ממך. 

עכשיו, אין לי כלים לענות לך עכשיו אם יש לך טענה או  איתי צחר:

 תלונה על משהו ששלחת לכאורה. 

 לא, אני שלחתי, אבל אני, מגיע לי תשובה.  אסתר הדנה:

אני ראיתי וגם קיבלת תשובה, מיפעת. אז אני כרגע לא  איתי צחר:

נתנו לא יכול, כרגע אין על סדר היום שאילתות כי להב

הגיעה אף שאילתה על פי החוק במסגרת לוחות הזמנים של 

 ישיבת המועצה.

 טוב להקפיד על לוחות זמנים.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 אני שלחתי לפני שלושה שבועות.  אסתר הדנה:

זו  איתי צחר: אין לי תשובה אחרת להגיד למעט הדבר שאמרתי, כי 
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 ו מי שמטעמך.  התשובה היחידה האמיתית. בבקשה, יובל, א

חברים, ערב טוב. אם זאת לא ישיבת מועצה אחרונה, זאת  :עו"ד אהוד יובל לוי

שנים  5מן הסתם אחת לפני האחרונה. אנחנו נמצאים אחרי 

שבהן פינוי בינוי לא רק שלא התקדם, אלא אפילו הלך 

לאחור. בשכונת כיסופים, ככל שדרשנו לזרז ולהקדים את 

בפועל למימוש, התושבים קראו  המועד, להביא את הבנייה

 –תעצרו את הבנייה. עורכי הדין שלהם אמרו  –לנו ואמרו 

תעצרו את הבנייה. הציגו לנו פה על הלוח תוכניות 

אוויר אחד. זאת אומרת, קופסא  שמציגות דירות עם כיוון

קירות סגורים, חלון אחד לדירה. ראינו כוונה  עם ארבעה

ינים ותיקים לתוך בניין בני שלושהגובה ולדחוס ללבנות 

 אחד.

לא רק שאין פה שיפור לאיכות החיים, גם יוצרים פה משהו                                   

שהוא די בלתי ישים, כי צריך למצוא את הקונה הדמיוני 

שיסכים לגור בבניין שמיועד להיות 'סלאמס' מעצם 

הגדרתו, מהתוכנית שלו. זאת אומרת, שבמובן מסוים 

לכנו לאחור. התוכנית שלנו היא לקדם במיידי, בהקדם ה

האפשרי, תוכניות פינוי בינוי. מי שישב פה ואמר לתושבים 

שלושה תה אי פעם ישחלום חייו, הדירה הכי טובה בחייו הי

קירות עם חלון אחד או עם כיוון אוויר אחד, פגע בתושבים 

 האלה, באמון שלהם בכל המערכת. את זה לתקן. 

יש לנו היום אומרת דברים נורא טריוויאליים, ההצעה ש 

לכאורה כל חבר מועצה צריך ללכת עם המצפון שלו, עם 

התושבים שהוא מייצג ולקבל אותה: בפינוי בינוי לא יותרו 

בניית דירות עם כיוון אוויר אחד. במדינת ישראל לא בונים 

דירה עם כיוון אוויר אחד, גם אם אתה מצליח לעשות את 
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איזו שהיא צורה. לעשות פיזור של דיירים זה חוקי ב

ותיקים בבניינים החדשים. לפתוח את מרכז העיר 

לתחבורה. כל פרויקט פינוי בינוי מטבעו מוסיף מכוניות, 

מוסיף דיירים, מוסיף חניה. אי אפשר למכור אלפי יחידות 

דיור בלי חניה או בלי כניסה לרכב. לא שוכחים את 

כהן, לא שוכחים את השכונות  השכונות יוספטל, עליה, אלי

 האלה. 

הבקשה הראשונה והאחרונה שאני מבקש מכם, חברי  

הקואליציה, היום, אני מציע לכם פשוט לשקול את זה. כי 

בקדנציה הבאה אנחנו נעשה את זה בעצמנו, בלעדיכם. 

לקבל את הסכמת התושבים לתוכניות המוצעות לפינוי 

ה בכל חלוקת בינוי תוך העדפת טובת התושבים ראשונ

דירות מוצעת. עורכי הדין של התושבים יהיו נוכחים 

ויפקחו על קיום הליך הדיון וקבלת הסכמה של התושבים. 

אל תעשו פה מהלכים שגויים. אל תעשו פה מחטפים. עוד 

חודשים יהיו פה בחירות. לתושבים האלה מגיע שלושה 

שיהיה בית. כל אחד מכם ייצא עם המצפון שלו לרחוב 

כלו לתושבים בעיניים ותגידו שעשיתם את הכי טוב ותסת

שאפשר. לשלוח תושבים לדירה עם כיוון אוויר אחד, זו 

 החטאה של התפקיד שלכם. תודה. 

 בכיסופים אין תוכניות פינוי בינוי.  מהקהל:

נס, אנס, אני אוציא אותך החוצה. נאנס, שב בבקשה. נאנ צביקה צרפתי:

 בבקשה. תשב.

 נית  פינוי בינוי. אין תוכנית בינוי בכיסופים. זו לא תוכ מהקהל:

 יש תוכנית. אתם לא רוצים אותה.  צביקה צרפתי:

 למה הם לא רוצים אותה אם היא כזאת טובה? :עו"ד אהוד יובל לוי
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 טוב, תודה רבה.  צביקה צרפתי:

עשיתם את הכי טוב שיכולתם ונכשלתם. אבל הכי טוב הזה  :עו"ד אהוד יובל לוי

 גע בתושבים. בבקשה תענו. עדיין פו

הנושא של תוכניות פינוי בינוי נדונו כאן בהרחבה. חברי  איתי צחר:

המועצה קיבלו החלטה בנושא הזה, לכן אני לא כל כך מבין 

מה ההצעה. האם ההצעה שעכשיו בישיבה האחרונה, כדברי 

יובל לוי, לקבל החלטה לעשות עכשיו שיתוף  חבר המועצה 

 א כל כך ברור לי ולכן הצעתנו, או לעשות תוכנית? ל

לא, אני גם לא מבין, מי שלא רצה את הפינוי בינוי, פתאום  צביקה צרפתי:

הוא רוצה? גם בתקומה עכשיו אישרנו איחוד וחלוקה, אז 

עכשיו יש מליאה. משהו מבולבל פה, אני לא רוצה להתחיל. 

איך אומרים? אני לא רוצה להתחיל, באמת, אני רוצה 

קדנציה הזאת בצורה יפה, מה שנקרא נעימה לסיים את ה

ותרבותית, אז אני לא אגיב כל כך. אני אבקש רק להסיר 

 את ההצעה מסדר היום. מי בעד להסיר את ההצעה? 

עמירם, צביקה, אמיר, דבי, מתי, אמיר קולמן, איתן,  

יוגד.   רויטל לן כהן, יהודה 

 .ענת, מי נגד בבקשה? ממה, אתי, יובל 

נ  נגד. בסדר, תצביעי. פליאה, את   מנעת? בעד? נגד? איתו? 

 פשוט הקול שלך קצת קשה לי.  :פליאה קטנר

.  צביקה צרפתי: נו, מה אני אעשה? זה הקול שלי  הקול שלי קשה לך, 

 

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה מאשרים  :396מס'   החלטה

יות תוכנ –בנושא  עו"ד אהוד יובל לוילסדר יום של חבר המועצה 

 פינוי בינוי כיסופים, תקומה, אלי כהן, יוספטל ועליה.
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 . גני יול"א . ב

 

 הצעה לסדר הבאה. בבקשה.  צביקה צרפתי:

 הצעה בנושא גני יול"א. איתי צחר:

ייצגתי  10-רבותי, לפני כ :עו"ד אהוד יובל לוי אמהות והעלינו את  600שנים 

 נושא היול"א, חברי הקואליציה יסלחו לנו, 

אני לא קואליציה, אני אופוזיציה. לפחות אל תגיד דברים  :ן פרץשמעו

 לא נכונים. 

גנים עד שעה  600שנים ייצגתי פה  10-לפני כ :עו"ד אהוד יובל לוי אמהות שרצו 

. אחרי שהנהלת העיר התנגדה לזה בכל תוקף והביאה 17:00

את כל המומחים אנשי החינוך, היא הסכימה לקבל את 

לתושבים לחיות לפי דרכם והפרויקט רצון התושב ולתת 

יצא לדרך, לא בלי בעיות. היום אנחנו עומדים במצב שבו 

העירייה רוצה עוד פעם לפגוע בהישג של איכות חיים, דבר 

קטן אבל גדול מאד לאותם הורים צעירים שחיים פה, שכבר 

 ככה העירייה פוגעת בהם ביום יום. 

נו חושבים שהעירייה לא צריכה לקצץ בשירות אנח                                  

 7,000הורים מסתמכים,  7,000-לתושבים. אנחנו חושבים ש

משפחות אולי מסתמכות בתכנון החיים שלהן על שירות של 

יול"א. מדיניות לא משנים על רגל אחת. אפשר ליישם  גני 

את זה בתחילת שנת התקציב הבאה. לא חייבים לעשות 

ים שעיריית כפר סבא מודיעה לכולם מחטפים. אנחנו מבינ

שהיא עדיין במשא ומתן עם ההורים. אז אנחנו נהיה פה גם 

לצד ההורים וגם נאפשר גמישות לעיריית כפר סבא לכנס 

ישיבה נוספת ובישיבה הנוספת לעשות שינויים תקציביים 

 שיידרשו כדי להתאים לדרישות של ההורים. 
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ד ההנהלה בכל שלב כדי שהשירות שלנו יהיה נעמוד לצ                          

מתאים להורים. עירייה לא כופה על הורים. עירייה לא 

יכולה להכריח הורים או לפגוע בילדים. עירייה יכולה 

 לשרת ציבור. 

אז אם חברי הקואליציה באופן ייחודי יסכימו ויגידו  

שמועצת העיר היא הגוף שמאשר שינויים, הגוף היחיד 

נגיע להבנה. שמוסמך ליצ ור שינויים מהותיים, אז אנחנו 

ואני רוצה שיהיה ברור, מה שאנחנו מבקשים זה צריך 

להיות דבר מובן מאליו: מועצת העיר מאשרת שינויים 

 מראש. ועל זה אני מבקש מכם להצביע. 

 תודה.  צביקה צרפתי:

יעות למי שעדיין מאותגר מבחינת קריאה, הדרישה לתת לסי :עו"ד אהוד יובל לוי

שכר ותנאים, שכר הולם, תנאים הולמים, קביעות, כדי 

שהם יוכלו להגיע למלא את התפקיד שלהם באמונה, 

הדרישה הזאת גם כלולה פה. זאת אומרת, שאם אתם היום 

מתנגדים להצעה הזאת, אתם מן הסתם מתנגדים לתת שכר 

הולם לסייעות, וזה אחד הדברים שאתם תצטרכו לחזור 

 וחרים שלכם. הביתה ולענות לב

 תודה רבה.  צביקה צרפתי:

 הך.-ואם ניתן להם זה ייקרא שוחד בחירות. זה היינו :שמעון פרץ

 לא, אני מבקש לא לפגוע בהם, שמעון.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 כן.  –לא לפגוע  :שמעון פרץ

 לפגוע בסייעות זה כל אחד יכול.  :עו"ד אהוד יובל לוי

אנחנו עומדים בפני  –עניין גני היול"א לגופו של עניין, ב איתי צחר:

אתגר מאד מאד משמעותי, שהוא כל שנה לצערי בשנים 

האחרונות מחדש, לאור שינויי חקיקה, תקנות, רגולציה 
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מכתיבים  מדינת ישראל על משרדיה השונים,וחוזרים של 

לרשויות הנחיות שונות שמשנות את המציאות בעיקר 

 הורים. בגביית המקסימום שניתן לגבות מה

 זה גורם לך לעשות,  :עו"ד אהוד יובל לוי

 למה אתה מפריע?  צביקה צרפתי:

 ... מחייבת אותך לתת ארוחת צהריים מאוחר יותר? :עו"ד אהוד יובל לוי

שניה, מישהו הפריע לך? דיברת, אף אחד לא צייץ. עכשיו  צביקה צרפתי:

מדבר המנכ"ל, משיב להצעה לסדר, אני מבקש שתקשיב 

 שזה לא מוצא חן בעיניך. תקשיב.  למרות

זה עם המציאות שבה אנחנו צריכים להתמודד איתה  איתי צחר:

תקציב שאותו אישרה מועצת העיר, עם הנחיות שמגיעות, 

האחרונה שבהן ששינתה עוד משהו במציאות הגיעה לפני 

ממדינת ישראל, וזו המציאות. ובעצם אנחנו  ,כיומיים

בי במסגרת התקציב נדרשים לתת את השירות המיט

המאושר. הדבר הזה מחייב אותנו, יש לנו כמה אפשרויות 

 שעומדות לפנינו:

אפשרות אחת זה להגדיל את התקציב. הסמכות להגדיל את  

התקציב, להעביר סעיפים מסעיף לסעיף, כמובן זה מועצת 

העיר, ואין שום בעיה לעשות את זה, רק צריך להצביע על 

, מועצת העיר תצטרך לדון מקור תקציבי אחר. כלומר

ואנחנו כמובן יכולים להציג חלופות לנושא הזה ולהחליט 

ממה לקצץ. זה יכול להיות מרכיבי שכר, זה יכול להיות 

מרכיבי פעולות וזה יכול להיות מכל דבר שהוא קשור 

לתקציב השוטף מאחר ומדובר בפעולות שוטפות. זו 

 האפשרות הראשונה.
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האפשרות לראות וא פתרונות, למציה זה יהאפשרות השנ 

איך בתוך מסגרת התקציב הקיימת אנחנו מנסים לייעל 

דברים או לעשות אותם בצורה שתתן שירות במתכונת 

 שונה. וזה כמובן משהו שהוא יוצר חילוקי דעות. 

מטבע הדברים, אם עכשיו צריך לשנות למשל את שעת                           

יים כדוגמא, שזה נושא שהוא הארוחה, שעת ארוחת הצהר

ד מעורר רגשות גם, אז אם אנחנו טוענים ומן הסתם מא

 13:30לשעה  13:00שאם נזיז את ארוחת הצהריים משעה 

, 9:30-ובדרך הזאת ילדי הגנים יאכלו ארוחת בוקר ב

-ואז ארוחת הצהריים במקום ב 11:30-ארוחת מנחה ב

, 15:30-ב , ואז עוד ארוחה13:30-הם יאכלו אותה ב 13:00

מיליון שקלים מכספי משלמי  1.3המשמעות של זה, זה 

המיסים לטובת היול"א, לא לטובת לקחת את זה משם 

 למקום אחר. 

שבגילאים אנחנו אומרים, אולי אפשר לחשוב ולדון בזה,                          

כיתה א' יאכלו בשעה מסוימים שבהם ממילא, גם כשיעלו ל

, או בהשוואה לגנים קצרים בעיר כפר יותר מאוחרת אפילו

ואילך בבית, אז אותם  14:00סבא שבהם אוכלים רק בשעה 

ילדים, מי שהולך לגן קצר או גן ארוך, שווה לדון ולחשוב 

מיליון שקלים ולעשות בהם  1.3-על זה על מנת לקחת את ה

למשל עוד פעילות העשרה פדגוגית, עוד שעות חפיפה לצוות 

א בשעות הבוקר כמו שהיום יש עודף בשעות הצהריים ול

בבוקר לעיתים וחוסר בצהריים, ועוד כל מיני פעולות 

 אחרות. הנושא הזה הוא נושא בדיון.

כמו הנושא הזה, יש עוד הרבה נושאים בדיון, לא כל כך  

 הרבה האמת, יש עוד נושאים בדיון. 
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י ואני גם לא אגיד מבחינתנו אין פה שום דבר אידיאולוג                          

ההורים אומרים שטויות והטיעון שלהם  –שום דבר שאומר 

אנחנו צודקים וזו תורה מסיני. זה  ,הוא לא נכון, ושלנו

ממש לא המצב. זה ניהול של הסיטואציה הבעייתית 

 שנכפתה עלינו בגלל שינוי הרגולציה.

עכשיו אנחנו בוחרים לנהל את זה גם בצורה של שיח,  

לא לטונים גבוהים, כי זה  ,א עולה גם בישיבותשלפעמים הו

לא שם, אבל לויכוחים חזקים ונוקבים, וגם מערבים את 

ראש העיר וגם פגישות אצלו, ופגישות שקורות בתדירות 

 גבוהה. 

השנה החלטנו גם לעשות מהלך של שיתוף ציבור שהתקיים                          

ם קיבלו הביתה וגם אתמול פומבי, שכל הורי הילדים לגני

, הזמנה. הבאנו את פרופ' רולידר, SMS-במייל, גם ב

שמתמחה בתחום של חינוך ילדים. קיימנו ערב שלצערי הרב 

לא הגיעו אליו יותר מדי הורים, היו יכולים להגיע הרבה 

יותר. חבל לי שלא הגיעו יותר. ועלו שם המון שאלות. 

המצב, הצגנו שעות, השבנו לשאלות, הצגנו את  3-4ישבנו 

את הדילמות וסיכמנו שבמסגרת זמנים בתיאום עם הוועד, 

על מה שאפשר לגשר,  ימים אנחנו ננסה לגשר שבעה בתוך

כנראה שנצטרך להכריע. אגב, ההצעה להחזיר ומה שלא, 

את זה לשולחן המועצה היא אינהרנטית, מאחר ואם יהיה 

מדובר בשינוי תקציב ויהיה צריך לפרוץ את מסגרת 

 ציב, אז זה יהיה בצורה הזאת.התק

 תודה.  צביקה צרפתי:

סליחה, ברשותך, עוד דבר אחד לגבי הסייעות. השבתי על  איתי צחר:

זה גם בעבר וכל ניסיון לייצר מצג אחר הוא שגוי מיסודו. 
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מדינת ישראל בחרה בעיר כפר סבא, בעקבות יוזמה שלנו, 

רייה לעשות פה פיילוט לתמריצים לשכר לסייעות. זו העי

היחידה בארץ שסייעות יכולות להשתכר עד סדר גודל של 

שקלים יותר, לא בשביל לעשות פעולות נוספות, אלא  700

בשביל לתמרץ אותם ולהוקיר אותם על התמדה, על 

הרתמות ועל הגעה לעבודה בצורה רציפה עם מעט 

 . ואנחנו העירייה היחידה בנושא הזה. תהיעדרויו

אני חושב שאנחנו לא צריכים, שאנחנו דואגים מספיק טוב,                          

אני אגיד את זה על דרך החיוב, אנחנו דואגים מאד טוב 

לעובדי העירייה ואנחנו דואגים לכולם. יש פה כמה דורות 

של חוזים והסכמים קיבוציים, שזה גם מזמן לנו אתגרים, 

ול אבל אנחנו מתמודדים איתם, גם עם ועד העובדים וגם מ

הסייעות, ובהחלט מוקירים את הסקטור הזה על העשייה 

הברוכה והיום יומית שהוא שומר על הילדים של כל תושבי 

 העיר. אז עד כאן מבחינתי. 

 אורה, את רוצה להתייחס? צביקה צרפתי:

. איתי צחר:  אורה, יו"ר משותפת לוועד גני הילדים, יחד עם ערן

ע  אורה דוד מרגלית: דכונים על שינויים מתוכננים בנושא לאחרונה קיבלנו 

הפעלת היול"א בעקבות הרגולציה. אנחנו מאמינים 

שהשינויים האלה אינם הכרחיים ושיש להמשיך ולקיים את 

 מתווה היול"א הנוכחי, בו כפר סבא גאה, ובצדק.

כיוון שפתיחת שנת הלימודים באופק, הוגדר לוח זמנים של  

גני היול"א, במהלכו  שבוע לקביעה סופית של מתווה הפעלת

 ממשיכים בדיונים. אנחנו 

אנו מקווים ובטוחים שקברניטי העיר ימצאו פיתרונות  

יצירתיים ומקורות מימון מתאימים כדי לשמר את היול"א 
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 במתכונתו הנוכחית. 

 תודה.  צביקה צרפתי:

אם אפשר עוד משפט אחד. יש תמימות דעים בקרב, אני  איתי צחר:

אני שמעתי  שנמצא פה מקרב ההורים,כמעט כל מי חושב, 

את זה כמה פעמים ומאד שמחתי על זה, זה גם היה בפגישה 

אצל ראש העיר במסגרת הדיונים האלה, שיש תמימות דעים 

שהעירייה נותנת מוצר מצוין, עם כל החששות ועם כל 

 הדברים שליוו גם את אותו ריטואל של חששות.

דים בסוף שנה, בסוף מפעל, אחרי יולי שגם אנחנו עומ                          

יולי  '  , אנחנו עושים שנה שניה את המתכונת של 'שמח ביולי'

יודעים איך לקרוא לזה, אבל  , אנחנו כל פעם לא   900שמח'

אירועים בגני הילדים ברחבי העיר, במימון של העירייה. 

אנחנו תמימי דעים שאנחנו עושים מוצר מצוין ואנחנו 

בשנה הבאה נעשה מוצר מצוין, למרות כל מאמינים שגם 

 האתגרים שיש לנו. 

טוב, תודה רבה. אני לא רוצה להרחיב, אבל באמת, אתמול  צביקה צרפתי:

,  , שלושהייתי בשיתוף ציבור, התמדתי שעות ישבתי

הקשבתי, שמעתי הורים, אני חושב שזה תפקידי גם. 

שמחתי לראות, לא הרבה הורים, אבל באמת הורים 

, מדברים מדם ליבם, לפעמים גם חסר להם מידע, שבאים

 אבל הקשבנו. 

וחשבתי שאני אראה את יובל שם, לא ראיתי אותו, שהוא                           

גם יקשיב. אבל ישבתי והקשבתי והשקעתי, וגם השבוע 

הייתי בפגישה עם ההורים. אני חושב שיש שיח, קודם כל 

ף יש בדרך כלל פער, ולאט יש שיח. בשיח, אני מאמין, בסו

 לאט מתקדמים, ובסוף משלבים ידיים.
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ואני מאמין רק בשילוב ידיים. זו דרכי ואני חושב שכך יהיה                          

 גם הפעם. 

אני מבקש, בעקבות הסברו המלומד של מנכ"ל העירייה  

ודבריה גם של אורה, יו"ר משותפת עם ערן לוועד הגנים, 

 הסיר את ההצעה מסדר היום. מי בעד?אני מבקש ל

עמירם, צביקה, אמיר, שמעון, דבי, מתי, קולמן, אמיר,  

 איתן, רויטל לן כהן, יהודה.

יובל ופליאה. תודה נגד, בבקשה. מי נגד?   ענת, אתי, ממה, 

  הצעה לסדר הבאה.רבה. 

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה מאשרים  :739מס'   החלטה

גני  –בנושא  עו"ד אהוד יובל לויל חבר המועצה לסדר יום ש

 יול"א.

 

 . איכות החינוך בגני היול"א . ג

 

 איכות החינוך בגני היול"א. –הצעה מטעם סיעת מר"צ  איתי צחר:

גני הילדים העירוניים בכפר  :פליאה קטנר גני היול"א מהווים רוב מבין 

סבא. הם מאפשרים להורים לעבוד במשך היום ולהשאיר 

ילדיהם בראש שקט במסגרת חינוכית איכותית בה הם  את

יכולים לבטוח. זוהי לפחות הכוונה מאחורי הקמת גני 

 היול"א.

לצערנו, במהלך השנים האחרונות נתקלנו באין ספור בעיות  

ותקלות סביב הפרויקט החשוב הזה, גם כשתשלומי ההורים 

הורדת סכום תשלומי ההורים היו גבוהים ומשמעותיים. 

החוק מחריפה את המשבר ולפי הודעת הנהגת העירייה  לפי

תגרור קיצוץ בחפיפה בין הצוותים בימי הפעילות ובאיכות 
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 החינוך עבור הילדים.

האם עיריית  –שאלה שהורים רבים שואלים את עצמם היא  

כפר סבא עשתה ככל שביכולתה על מנת להקטין או אף 

יא למנוע בכלל את הפגיעה? התשובה, כך מתברר, ה

לפעול מול מקבלי ההחלטות  ,שבמקום לנהוג ביצירתיות

במישור הארצי, בחרה הנהגת העירייה להיות מובלת, 

במקום להוביל, ולכבות שריפות במקום לנהוג בשקיפות 

 ובשיתוף ולערב את ההורים לפני קבלת ההחלטות הקשות. 

 הצעת ההחלטה: 

. עיריית כפר סבא תחשוף באופן בהיר וקריא באמצעות 1 

אתר האינטרנט שלה את מרכיבי התקציב המדויקים, בצד 

ההכנסות וההוצאות של ניהול גני היול"א, גם בצורה של 

תקציב כולל וגם בחישוב ממוצע או חציוני של הפעלת גן 

לדוגמא. כך יתאפשר להורים לדעת כיצד הכסף אותו הם 

 צל לצרכים לשמם הוא נועד. משלמים מנו

. עיריית כפר סבא תפעל באופן נחוש מול הגורמים 2 

הממשלתיים על מנת לקבל סבסוד לפער התקציבי בין 

הצרכים לפי שנת הלימודים הנוכחית ובין תשלומי ההורים 

 המופחתים המתוכננים לשנה הבאה.

אני רק רוצה להעיר, לפי מה שאתה אמרת קודם כתשובה  

יובל העלה, שברור שמבחינת העניין התקציבי לדברים ש

עולה השאלה כאילו כביכול מאיפה אתם רוצים שנוריד, כי 

יש איזו שהיא עוגה ואי אפשר לחתוך אותה. אבל כן יש פה 

עניין של, אם מנסים להבין איך מתנהלת קבלת ההחלטות 

של התקצוב, אז זה נורא בעייתי. כי אנחנו ישבנו עם 

הצלחנו להבין מה עולה בדיוק מה, ואני הדברים האלה ולא 
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מתארת לעצמי שגם ההורים שמסתכלים על זה הם, אתה 

 יודע, לא יכולים להבין את זה. 

ואף אחד לא מתווכח על העניין הזה שמן הסתם יש איזו                           

שהיא שמיכה, שאתה יודע, כל אחד מנסה למשוך אותה לצד 

את הכול. אבל אז, באמת, עולה שלו ואי אפשר לכסות 

השאלה של כמה לחץ אנחנו כעירייה, ואני יודעת בוודאות 

שהדברים האלה יכולים להיעשות, זאת אומרת, עיריות 

יכולות להתארגן, עיריות יכולות לעמוד מול הרמה 

הממשלתית ולהפעיל את הלחץ, וגם לעשות את זה אגב 

התארגן בשיתופי עיריות אחרות. זאת אומרת, אפשר ל

ולעשות בצורה משותפת ולהפעיל לחץ מאד מאד חזק. אז 

האלה ולא לצורך העניין  שוב, הפוקוס הוא כאן על הדברים

 על...

קודם כל, אני אתמקד במה ששמת עליו את הדגש, כמו שגם  איתי צחר:

 חידדת בסוף, מאחר והרבה דברים גם נאמרו קודם לכן. 

  שאתה התייחסת.כן. הדגשתי את זה בגלל  :פליאה קטנר

לפני כן כתבתם בהצעה לסדר, שלפי הודעת הנהגת העירייה,  איתי צחר:

יגרור קיצוץ באיכות החינוך עבור הילדים. לא  –ואני מדלג 

היה ולא נברא, והודעת העירייה מן הסתם לא מדברת, 

קודם כל לא היתה הודעה על החלטות וגם לא, אלא על 

לנו ומחלוקות, ובטח  דיונים ועל בעיות ועל אתגרים שיש

לא במשהו שקשור לאיכות החינוך, לא היה ולא נברא וגם 

לא יהיה. איכות החינוך, משימתנו היא רק ללכת ולהגדיל 

 אותה.

אכן כך, אבל מן סתם  –לגבי הדברים הנקודתיים שציינת  

הפעילות של עיריית כפר סבא מול הגורמים הממשלתיים 
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לעשות אותו. גזבר  היא לא משהו שאנחנו ממתינים כדי

העירייה, שנחשב מבין גדול בכל הנושא של הפרויקטים 

האלה והגזירות החדשות שניחתות עלינו, מצוי בקשר 

מתמיד גם עם עמיתיו, גם עם רשויות אחרות, גם עם מרכז 

השלטון המקומי, שהוביל פה שיח ושיג ומשאים ומתנים עם 

בתמונה, מעורב  15-יו"ר מרכז השלטון המקומי ופורום ה

ואנחנו בקשר מתמיד עם הרשויות השכנות לנו, וברור שזה 

יומי.   מה שנעשה על בסיס 

זו גזירה שנחתה על כל מדינת ישראל. כל ראשי הרשויות,                           

אפ, זה נושא -יש, את יודעת, פורום מנכ"לי עיריות בווטס

ובוודאי  שכולנו כל היום מנסים להבין איך להתמודד איתו,

שזה קורה מול הממשלה. דיונים בכנסת שהגזבר נמצא שם 

בכל הדיונים הרלוונטיים לנושאים האלה, וגם מתבטא 

בנושא מול הגורמים, כולל תחשיבים שלוקחים מאיתנו 

כרשות למרכז השלטון המקומי ששגיא מכין, ועוד ועוד 

 ועוד. 

'נדה אז בהחלט זה הכיוון, זו הדרך, אבל המדינה יש לה אג 

מסוימת להוזיל את יוקר המחיה לתושבים באמצעים 

האלה. לצערי הרב, הם עושים את זה הרבה פעמים על 

חשבון הרשויות המקומיות והם פשוט מטילים גזירות בלי 

 להבין עד הסוף אולי, או כן, ואנחנו לא מבינים,

 שוב, מה הדברים שנעשים מהעניין הזה? :פליאה קטנר

 ...ף משפטי ומאבק משות איתי צחר:

,  :פליאה קטנר גם מבחינת העניין של המאבק וגם מבחינת ההצעה שהצענו

זאת אומרת הסעיף הראשון, של חשיפה של הניהול בצורה 

יודע, לכל הדיוט.   שהיא בהירה ונהירה, אתה 
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פרטתי  –אז קודם כל, לגבי השאלה הראשונה בסדר גמור.  איתי צחר:

ים לעשות, וזה עניין בהרחבה מה נעשה ומה אנחנו ממשיכ

 ראשון.

לגבי חשיפת התקציב והרצון להציג את זה  –עניין שני  

ה, גם במקרה הז לו יש איזו שהיא הסתרה של נתונים.כאי

 לצערי הרב, זה טיעון שהוא לא,

ין של הסתרה. זה שאתה יכול אנחנו לא מדברים על עני :פליאה קטנר

שהבן אדם  אבל הנה, אני מראה לכם, זה לא אומרלהגיד, 

 השני מבין בדיוק מה אתה אומר לו. 

, אז "במקום לנהוג בשקיפות" –אני מקריא ממה שכתבת  איתי צחר:

אני מתייחס לזה. אבל אם את מדברת על עניין ההסברה 

 והנגשת המידע, 

בצורה, באופן בהיר וקריא, באמצעות אתר העירייה. זה  :פליאה קטנר

 כתוב בצורה נורא ברורה. 

 תני לי בבקשה רק להשלים ברצף.  ר:איתי צח

הוא מונגש  –לגבי הסוגיה של הנגשת המידע בצורה ברורה  

ויונגש בצורה מאד ברורה. הדרישה שעלתה לקבל את 

תחשיבי הביניים, עלי כמנכ"ל העירייה לא מקובלת. זה 

כשנשאלתי במפגש כמו, נתתי את הדוגמא הזאת גם אתמול 

ת ההורים. וגם, אני לא את השאלה וגם במפגשים עם הנהג

  אומר שהעמדה הזאת נכונה, אני אומר שזו עמדתי. 

זה כמו שעכשיו יש תוכנית לקרצוף וריבוד של כבישים ויש                           

זו  –מיליון שקלים לדוגמא, ואנחנו אומרים  שניתקציב של 

בסדר העדיפות  אחד תוכנית העבודה, והרחוב הזה מספר

, וכל רחוב עולה, זה ארבע וזה שלושוזה  שתייםוזה 

 , וכל המידע הזה גלוי. 400,000, זה 300,000
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ויגיד                            שבת יחרגע, אני רוצה לראות איך  –ואז יבוא 

כמה עולה חצץ וכמה עולה זפת וכמה אתה  – 300,000

שזו הדרישה היתה. ואת זה, עם כל הכבוד,  –משלם ליומית 

א מנהל את התחשיב הזה בצורה פומבית, כי זה אני ל

תחשיב עבודה שאי אפשר לנהל אותו ואי אפשר לעשות 

אותו וזה גם לא תפקיד התושבים בעיני, ולתפיסתי, 

שאמרתי, היא לא בטוח נכונה, זו תפיסתי וכך אני עובד. כי 

המידע חשוף, כל המידע גלוי, אבל תחשיבי הביניים האלה 

 , להבנתי. הם לא עניין לציבור

 איך לא? :עו"ד אהוד יובל לוי

זו דעתי וזו עמדתי. ובאותה מידה גם אפשר לקחת כל  איתי צחר:

פעולה של העירייה וכל היום להתעסק רק בלהראות בכמה 

 אנחנו קונים, 

 ומה עמדת ראש העיר? :ד"ר ענת קלומל צוויג

מבין, אבל אני לא  –יש תושבים שיושבים פה ואומרים לך  :פליאה קטנר

 אני רוצה לדעת על מה אני משלם. זה לא ברור פה. 

 איתי, אתה המנכ"ל.  :ד"ר ענת קלומל צוייג

 מעולה. דקה.  איתי צחר:

 ראש העיר עסוק בפייסבוק.  מהקהל:

 אמרתי שמבחינת, ואני מדגיש את זה,  איתי צחר:

 ראש העיר מקשיב. מקשיב.  צביקה צרפתי:

.  מהקהל: . .  זכותי לדעת כמה 

יודע, המידע כולו יתי צחר:א , אני מדגיש, כי זה המידע כולו, אתה 

או שהוא לא מובן כי אני לא מסביר טוב, בדיוק השלב ש, 

או שמישהו מנסה להפוך את דברי. המידע כולו חשוף וגלוי. 

, שורות תחתונות, "םיכ"טוטאלכל הפערים התקציביים 
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ר חשופים וגלויים. תקציב העירייה חשוף וגלוי. הפע

התקציבי ופערי המחיר חשופים וגלויים. הכול חשוף וגלוי. 

ברגע שמתחילים להיכנס לדיון, וזה הדיון לצורך הדוגמא, 

רגע,  –והוא דיון, אני אומר עוד פעם, עמדתי. אומרים 

, בשנה שעברה 12.54תוצאות המכרז של ההזנה, יצא שזה 

ני א"ג פלוס מע"מ, עכשיו א 42, אז חסכנו פה 13.0זה היה 

מע"מ, איפה שמת  א"ג פלוס 42-רוצה לראות איפה ה

 אותם. זו רמת ה...

כשאתה אחראי על כספי ציבור, הציבור רוצה לדעת. זו  :פליאה קטנר

 דרישה, בקשה מאד עניינית. 

 מה שאתה מתאר זו שקיפות.  :עו"ד אהוד יובל לוי

ה זה יכול להיות כאילו נורא מבאס, יכול להיות שבחבר :פליאה קטנר

 פרטית זה אחרת. 

 ההפך...זה לא קשור למבאס.  איתי צחר:

גם בחברה פרטית זה אותו דבר. בארגון גדול, לא בחברה  צביקה צרפתי:

 עובדים, בארגון ענק ככה עובדים. 12פרטית של 

 אבל כשאתה מתעסק עם כספי ציבור, זכותו של הציבור,  :פליאה קטנר

ויכוח שלא ייגמר הרי צביקה צרפתי: . אני אגיד, שאלת מה עמדת ראש זה 

העיר, עמדת ראש העיר היא שהשולחן הזה יושב כל שנה, 

יושב בדיוני ועדת כספים, דיונים ארוכים, ואני רואה כמה 

אנחנו באים, גם אני, כמה אנחנו באים ומדקדקים על זה. 

בוועדת כספים שאתם יושבים ומאשרים תקציב, אתם 

לרדת לרזולוציה הזו. אבל אני רוצה  –יכולים להגיד לגזבר 

אחרי שאישרנו את התקציב העירוני הכללי, יש תקציב, יש 

סעיפים מאד ברורים, כתובים וידועים, ואין ספק שכל אחד 

אני יודע להשיג אולי את זה  –מאיתנו יודע מחר להגיד 
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יותר זול ואני יודע להשיג את זה יותר זול. זה לא עובד 

עושה, הוא נותן שירותים, ככה. ארגון, הוא מתקשר, הוא 

וככה זה עובד בכל ארגון גדול, לא רק בארגון ציבורי, גם 

מחליטים על תקציב, ואם יש שינויים בארגונים פרטיים. 

 בתקציב אז יושבים ועושים שינוי. 

 תתחיל מתקציב המדינה.  ד"ר אמיר גבע:

, כן. עזוב, אמיר. אני, אתה יודע, מנסה להסביר ברוגע צביקה צרפתי:

בשקט. ובאמת, אני מקווה שפעם אחת נבין, נבין את זה 

נלוש בזה נדוש ופעם אחת. לא כל פעם אנחנו נחזור על זה ו

 עוד פעם. 

אז אני מבקש בבקשה, אם אפשר להסיר את ההצעה מסדר  

 היום, אני אודה לחברים. מי בעד?

 שחברי הקואליציה מתנגדים לשקיפות.  :עו"ד אהוד יובל לוי

.  תי:צביקה צרפ  בוועדה לשקיפות קיבלנו הצטיינות, לצערך ולשמחתי

קיבלתם הצטיינות, אנחנו לא נפגע בפרס שלך במינהל  :עו"ד אהוד יובל לוי

 תקין. גם בחינוך לא נפגע. 

מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? עמירם, צביקה,  צביקה צרפתי:

אמיר גבע, דבי, מתי, אמיר קולמן, איתן, רויטל לן כהן 

 ויהודה. תודה רבה.

 מי נגד? ענת, יובל, אתי, ממה ופליאה. תודה. 

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה מאשרים  :839מס'   החלטה

 איכות החינוך בגני היול"א. –בנושא  סיעת מר"צלסדר יום של 

 

 . העברת ישיבות מועצת העיר לאולם מתאים . ד

 

העברת ישיבות מועצת  –הצעה לסדר מטעם סיעת מר"צ  איתי צחר:
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 העיר לאולם מתאים. 

אנו מגישים מחדש הצעה, זאת הצעה שכבר הוגשה בעבר  :פליאה קטנר

. בית החאן 2017, פברואר 2016בספטמבר  –מספר פעמים 

הוא מקום יקר ההיסטורי בו נוהגת להתכנס המועצה 

לכולנו. מקירותיו מביטות אלינו דמויותיהם של מייסדי 

מועצה המקומית ומועצת העיר לאורך המושבה וחברי ה

הדורות. עם זאת, המבנה שעלה מצרכי הציבור בתחילת 

. אוכלוסיית כפר סבא 2018אינו מתאים לשנת  20-המאה ה

תושבים, גדלה בהתמדה. ישנם תושבים  110,000-הגיעה ל

רבים המעוניינים לראות את נציגיהם שלא דרך מסך, אלא 

וב אחר ההליך הדמוקרטי. להביט להם בעיניים ולעקוב מקר

אני מניחה שהתושבים שחיכו פה בכניסה זו דוגמא מצוינת. 

מאז תחילת הקדנציה ראינו לא מעט ישיבות בהן חדר 

 –המועצה היה צר מלהכיל את הקהל הרב. התוצאה היא 

תושבים שמצטופפים, עובדי עירייה שנאלצים לעמוד ואף 

ונותרים תושבים אינם מצליחים להיכנס לחדר המועצה 

בחוץ. מצב זה פוגע בהתנהלות ישיבות המועצה לא פעם 

ומביא ממש לביזוי המעמד. עירייה ששמה את השקיפות 

כנר לרגליה לא יכולה להסתגר ולהקשות על תושבים לראות 

במו עיניהם את ההליך הדמוקרטי. במועצת העיר הבאה 

נציגים, אפילו שולחן המועצה יהיה כבר צפוף ולא  21יהיו 

פשר לכולם לשבת באופן ראוי. ודווקא עכשיו, לפני יא

פיזורה של המועצה ובחירת מועצת עיר חדשה, זו הזדמנות 

לתקן ולשנות את המצב. ישיבות אישור התקציב בהן 

מוצגים הישגי הקואליציה דווקא נערכות באולם אחר, 

ומכאן ברור שאין כל בעיה טכנית להעביר את ישיבות 
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ת בשקיפות ראוי שתערוך את המועצה. עירייה שדוגל

ישיבותיה במקום נגיש למספר רב של תושבים, ואני אוסיף, 

גם נגישות לאנשים עם מוגבלויות, שגם אם יהיה במקום 

גדול יותר אני מניחה שנוכל להתכוונן ולדאוג שהוא יהיה 

 נגיש באופן הזה.

הצעת ההחלטה: ישיבות מועצת העיר ייערכו באופן קבוע  

אורחים לכל  50יוקצו מקומות ישיבה עבור בחדר אשר בו 

 הפחות. 

תודה. אני אגיד בקצרה, אנחנו בסוף הקדנציה, בקדנציה  צביקה צרפתי:

חברי מועצה. אני משאיר את  21-הבאה המועצה תגדל ל

ההחלטה ואת הסמכות לראש העיר הבא להחליט איפה הוא 

יעשה את ישיבות המועצה שלו. אני לא חושב שאני צריך 

ליט עכשיו בשביל מי שיהיה בקדנציה הבאה איפה יעשו להח

את ישיבות המועצה. תהיה ישיבת מועצה ואני בטוח 

שיצטרכו לעשות את זה, אם ירצו או לא ירצו, יצטרכו 

לעשות את זה. אבל אני משאיר את הפררוגטיבה הזאת 

 לראש העיר הבא. 

 . אני חושבת שאנחנו צריכים להקדים תרופה למכה :פליאה קטנר

אבל אני לא מכתיב לאנשים שאחרי, מה לעשות? אני אכתיב  צביקה צרפתי:

 להם?

אפשר בבקשה להסיר את ההצעה מסדר היום? עמירם,  

צביקה, אמיר, דבי, מתי פז, אמיר קולמן, איתן צנעני, 

 רויטל לן כהן ויהודה יוגד.

אני מבקש, כחריגה מישיבת המועצה, רויטל לן ביקשה  

מילים בצורה אישית, אז אני מבקש, אם ממני לומר מספר 

 אפשר, לתת לה. 
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לא, לא, לא, אתם נצמדים לפרוטוקול. יש הודעה אישית,  :עו"ד אהוד יובל לוי

 אז בבקשה בסוף הישיבה. 

דברים מהמקום? אין בעיה, לי לא אכפת מתי. לא מתאים   עו"ד רויטל לן כהן:

 לך עכשיו? יכול להיות גם בסוף. 

ני רק רוצה להגיד למען הפרוטוקול, לא שאלת פה את א :פליאה קטנר

 הנושא של מי מתנגד.

 סליחה, מי  מתנגד, סליחה, סליחה. מי מתנגד? פליאה,  צביקה צרפתי:

 אתם מתנגדים, יובל? מתי פז:

 אני נמנע, אבל אני רוצה,  :אברהם שיינפיין

 תן לי לסיים את ההצבעה.  צביקה צרפתי:

יכ :אברהם שיינפיין  עקרונית אני חושב שזה רעיון נכון,  -ולת להגיד אתה 

בסדר גמור. מי נמנע? ממה, אתי, יובל וענת. יפה מאד.  צביקה צרפתי:

 תודה רבה. 

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה מאשרים  :399מס'   החלטה

העברת ישיבות מועצת העיר  –בנושא  סיעת מר"צלסדר יום של 

 לאולם מתאים.
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 יש הערות? –אישור פרוטוקול ועדת כספים  –הסעיף הבא  צביקה צרפתי:

 כן. דברים שאמרתי לא נרשמו, אני אגיש בכתב.   עו"ד רויטל לן כהן:

 בבקשה.  צביקה צרפתי:

צביעה, ענת העלתה דברים שעניתי לענת לגבי הנושא של ה  עו"ד רויטל לן כהן:

 את הנושא, 

 אתם פותחים פה נושא חדש שהוא לא מוכר לי.  :עו"ד אהוד יובל לוי
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 פרוטוקול ועדת כספים.  צביקה צרפתי:

 אישור פרוטוקול ועדת כספים.  איתי צחר:

 איזה נושא חדש? מה לא מוכר לך?  צביקה צרפתי:

 לנו את הפרוטוקול?לא ראיתי שקיבלנו פרוטוקול. קיב:ד"ר ענת קלומל צוויג

סדר היום: אישור החלטות ועדת הכספים על  2סעיף  איתי צחר:

נמצא בחומרים  – 1.8.2018בפרוטוקול ועדת כספים מיום 

 שנשלחו לכולם, פרוטוקול מיום,

.   עו"ד רויטל לן כהן:  דברים שאמרתי בישיבה לא נרשמו

 צה.  מייל, שלחו עם כל החומר למוע-שלחו, לא באי צביקה צרפתי:

את בטוחה שלא קיבלת? אני אבדוק את זה ואחזיר לך  איתי צחר:

 יש עוד אנשים שלא קיבלו?תשובה. 

 זה הגיע פיזית.  ד"ר אמיר גבע:

 הגיע פיזית.  איתי צחר:

 זה הגיע ביום שני.  ד"ר אמיר גבע:

 מייל. -בסדר, אבל למה לא באי:ד"ר ענת קלומל צוויג

 הגיע פיזית.  צביקה צרפתי:

 לא, אני לא קיבלתי.   ד רויטל לן כהן:עו"

 לא קיבלת בכלל? איתי צחר:

 פיזית לא קיבלתי.   עו"ד רויטל לן כהן:

 חומר למועצה, קיבלת קובץ?  צביקה צרפתי:

 אני כבר אומרת לך אם זה נשלח, בסדר?   עו"ד רויטל לן כהן:

 רגע, שניה, קודם כל,  איתי צחר:

  ת זה, אז אי אפשר להצביע.  לא קיבלת א :עו"ד אהוד יובל לוי

ו איתי צחר:    ...שניה, היא קיבלה 

.  עו"ד רויטל לן כהן:  אני בודקת. אל תגיד לי מה קיבלתי

 היא קיבלה והיא גם העירה,  איתי צחר:
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 את אמרת.  :עו"ד אהוד יובל לוי

.   עו"ד רויטל לן כהן:  זה לא מה שאמרתי

מרת שאת רוצה להעיר שניה, רויטל, בתחילת דברייך א איתי צחר:

לפרוטוקול שדברייך לא נרשמו, אז מן הסתם קראת את 

 הפרוטוקול. 

 קראתי אותו פה.   עו"ד רויטל לן כהן:

 מצוין. אהה, עכשיו, הבנתי, או קיי.  איתי צחר:

.. :עו"ד אהוד יובל לוי   איתי, אני חושב ש.

אם ה –רגע, שניה, שניה. אלון, מה השאלה? השאלה היא  איתי צחר:

אפשר להצביע על זה אם יש פה חבר מועצה שלא קיבל את 

 החומרים? 

 השאלה אם החומרים נשלחו.  :עו"ד אלון בן זקן

 אני בודקת.   עו"ד רויטל לן כהן:

 נשלחו גם פיזית. הנה,  :ד"ר אמיר גבע

 יש פה מישהו שלא נשלח אליו הפרוטוקול של ועדת כספים?  איתי צחר:

 שלח. נשלח. נ  עו"ד רויטל לן כהן:

 זה היה צריך להיות בזימון היא אומרת לך.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 נשלח בזימון גם אליכם. נשלח ומופיע.   עו"ד רויטל לן כהן:

 אולי אנחנו ניקח את הגרסה הקודמת שלך.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי שלא קיבלתי את זה.  עו"ד רויטל לן כהן:

 אמרתי שאני רוצה להגיד דברים שלא נרשמו בפרוטוקול. 

אגב, לא שזה משנה לפרוצדורה, אלא רק למהות, אבל  איתי צחר:

הדיון פה הוא על הגדלת תקציב שיפוצי הקיץ למוסדות 

מיליון שקלים, אבל אפשר גם  שלושההחינוך במרכז העיר ב

 לא לאשר את זה. 

 רויטל, בבקשה.  צביקה צרפתי:
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ד"ר ענת קלומל שאלה לגבי הנושא של עבודת אבות הבית   ויטל לן כהן:עו"ד ר

שנלקחה מהם לצורך שיפוצים, ועניתי לה שאי אפשר גם 

להתלונן על זה שהעבודה לא נעשית כמו שצריך ולכן כל 

הזמן צריך לתקן; ומצד שני, כשמביאים מישהו מקצועי, 

פוץ להתלונן שלא נותנים לאבות הבית. צריך לעשות שם שי

מקצועי. זה מה שאמרתי בישיבה. אני מבקשת שזה יירשם. 

 זה הכול. 

 . לנושא למרות שזה לא רלוונטי ד"ר אמיר גבע:

 התבקשנו לאשר פרוטוקול.   עו"ד רויטל לן כהן:

 לא, אנחנו מאשרים את ההחלטות.  :שגיא רוכל 

 ביקשתם לאשר פרוטוקול, סליחה.   עו"ד רויטל לן כהן:

ד"ר גבע, אתם תמשיכו את הויכוח הזה גם בקדנציה  :ל לויעו"ד אהוד יוב

 הבאה? 

יופיעו הערותייך בהתייחסות, איתי צחר: זו   רויטל, בפרוטוקול ישיבה 

 אפשר לתקן אותו ולהפיץ אותו.  :עו"ד אלון בן זקן

 מצוין. בסדר גמור. מעבר לכך, יש עוד הערות? איתי צחר:

..ל הלא כתבו פה את כ:ד"ר ענת קלומל צוויג יש פה עוד חוסרים שצריך להוסיף  .

מייל בצורה -אותם לפרוטוקול. אני אשלח את זה באי

 מסודרת. 

 אנחנו מאשרים החלטות ועדת כספים.  רו"ח שגיא רוכל:

 המלצות.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 לא את הפרוטוקול המילולי.  עמירם מילר:

 . המלצות, צודק, אני מקבל את התיקון רו"ח שגיא רוכל:

 וכלכלת בחירות על חשבון הבוחרים.  :עו"ד אהוד יובל לוי

נתקן, אבל  הפרוטוקול צריך לשקף, נכון, מה שחסר אנחנו רו"ח שגיא רוכל:

 את עיקרי הדברים, משתדלים, 
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בפעם הבאה בשנת בחירות לא לתקן בכלל מוסדות ציבור,   עו"ד רויטל לן כהן:

 כדי שלא יגידו שזה כלכלת בחירות. 

 לעשות את זה גם לאורך כל הקדנציה. :ענת קלומל צוויגד"ר 

 מתקנים כל קיץ.   עו"ד רויטל לן כהן:

 יש הערות נוספות להמלצות?  איתי צחר:

 שנים.  5לפני  ללכתהייתם צריכים  מהקהל:

אם אין הערות נוספות, אפשר פה אחד לאשר את  צביקה צרפתי:

 הפרוטוקול? תודה רבה. 

 לא, לא, לא, :עו"ד אהוד יובל לוי

 מי נגד? צביקה צרפתי:

 אתה לא מאשר פרוטוקול, אתה מאשר החלטות.  :עו"ד אהוד יובל לוי

, אפשר לאשר את כל 4מס'  זה העברה מסעיף לסעיף צביקה צרפתי:

 . הפרוטוקול אם רוצים. אבל לא משנה, בוא

. :עו"ד אהוד יובל לוי ..  אתה צריך לאשר 

 . די, בסדר, הבנתי צביקה צרפתי:

מי  – 2018, תקציב רגיל 4העברות מסעיף לסעיף מספר  

 בעד? יש מתנגדים? 

 כן.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 רגע, בוא נרשום את מי שבעד.  איתי צחר:

 דים: ענת, יובל, אתי, ממה. פליאה, רגע, שניה. מתנג צביקה צרפתי:

 אני נמנעת.      פליאה קטנר:

 בעד.  נמנעת. השארפליאה     צרפתי:צביקה 

 תעשה את זה בבקשה בצורה מסודרת.  איתי צחר:

עמירם, צביקה, אמיר גבע, דבי, מתי, אמיר בסדר, מי בעד?  צביקה צרפתי:

 קולמן, איתן, רויטל לן כהן ויהודה יוגד.
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בפרוטוקול ועדת  1ברוב קולות את סעיף מאשרים  :400מס'   החלטה

, תקציב 4ספר העברות מסעיף לסעיף מ – 29.7.18הכספים מיום 

 .2018רגיל 

 

מי מתנגד? ענת, יובל,  –תב"רים  4העברות מסעיף לסעיף  צביקה צרפתי:

 נמנעת. –אתי, ממה. פליאה 

אמיר גבע, עמירם, צביקה, דבי, מתי פז, אמיר  –בעד  

 קולמן, איתן צנעני, רויטל לן כהן, יהודה יוגד. 

וטוקול ועדת בפר 2ברוב קולות את סעיף מאשרים  :140מס'   החלטה

, תב"רים 4העברות מסעיף לסעיף מספר  – 29.7.18הכספים מיום 

2018. 

 

 מינוי מ"מ מהנדס העיר. .3

 

אנחנו מבקשים, אתה ענת, הסעיף האחרון על סדר היום,  צביקה צרפתי:

 איתי? ,רוצה להציג

עם  ולי סיימה מהנדסת העיר את תפקידה.יל 19כן. ביום  איתי צחר:

התחלנו הליך  כוונתה לסיים את תפקידה,על כך שב הודעתה

של מכרז לתפקיד סטטוטורי. המכרז הזה מחייב גם נציגות 

של מהנדס עיר מטעם משרד הפנים, מרשות אחרת, 

והתחלנו בתהליך. התכנסה ועדת המכרזים. לא מצאנו 

מועמד שלהבנתנו היה מתאים לתפקיד. והחלטת ועדת 

ופן מיידי המכרזים היתה לפסול את המכרז ולצאת בא

למכרז חדש, וכך היה. יצאנו לפרסום חדש בדיוק על פי 

הדין, גם באישורים הנדרשים, והיום גם במסגרת לוחות 
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 . הזמנים התקיים סבב ראיונות של המכרז, הסיבוב השני

מועמדים ריים אני אגיד שלשמחתי יש הפעם שלושה בסוג

שהוועדה סימנה כפוטנציאליים ואנחנו נמשיך איתם תהליך 

בדיקה מעמיק בשבוע הקרוב. כל זאת בהמשך להחלטת 

 ועדת המכרזים. 

אנשים שנושאים בתארים שלושה עד אז יש בכפר סבא  

 שלושהובהכשרה שעומדים בתנאי הסף לתפקיד. מבין ה

אנחנו סבורים שמיכאל זלדין, שהוא מנהל מוערך, הוא 

מהנדס שגם ביצע את מילוי המקום הזה בתקופות בעבר, 

ציעים שעד לאיוש המשרה על ידי מהנדס או ואנחנו מ

מהנדסת שייבחרו, יהיה מילוי מקום כנהוג, כנדרש. לצערי 

הרב, אגב, העיכוב שנכפה עלינו גורם בסופו של יום רק 

לדבר אחד וזה לפגיעה בתושבים, כי את כל יתר הדברים 

אנחנו כבר ערוכים, וכיום תושב שצריך לקבל איזה שהוא 

יר יכול לחתום עליו, נכון לימים אישור שרק מהנדס ע

ולכן אני האלה אנחנו לא יכולים לספק לו את השירות הזה. 

מבקש שמועצת העיר תאשר את מיכאל זלדין כממלא מקום 

 לתקופת הביניים הזו.

 ברשותכם, אפשר? :עו"ד אהוד יובל לוי

 כן, בבקשה.  צביקה צרפתי:

נהיגות ויש כשל של ניהול, תראו, חברים, יש כשל של מ :עו"ד אהוד יובל לוי

ועיריית כפר סבא צריכה לבנות מערך של ניהול כמו שצריך. 

מוערך, אבל אנחנו  ,אישית ,מיכאל זלדין הוא בן אדם

יכולים פה לדבר על זה שיש לנו סגן מהנדס עיר ומשום מה 

המועמד הטבעי לא מקבל את המינוי כממלא מקום. זה דבר 

 שהוא, 
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 נאי הסף, יובל?הוא עומד בת איתי צחר:

 אתה מינית אותו לתפקיד, :עו"ד אהוד יובל לוי

לא, יש הבדל בין תנאי סף לתפקיד מהנדס לבין תנאי סף  איתי צחר:

לתפקיד, לצערי הרב, סגן מהנדס העיר, שהוא אדם שהיה 

יכול להיות מועמד טבעי, לא עומד בתנאי הסף החוקיים. 

לא אופציה ומאחר ואנחנו אוהבים לפעול כחוק, אז הוא 

 ניצה חן, – ןשעומדות בהכשרות ה ותבכלל. שלושת האופצי

האפשרויות האלה, צבי וכליס ומיכאל זלדין. מתוך שלוש 

לסגן מהנדס העיר, צר לי לקלקל את התזה, אבל סגן 

מהנדס העיר אין לו את ההסמכה הנדרשת לפי משרד 

 הפנים. 

 על זה.  וכשקיבלתם אותו בוודאי חשבתם :עו"ד אהוד יובל לוי

 אין שום בעיה עם זה.  איתי צחר:

וכרגיל בניתם פה מערך של קידום עובדים מתוך המערכת  :עו"ד אהוד יובל לוי

ולקחתם כסגן בן אדם שיכול להיות הבן אדם הכי מתאים. 

הרבה עובדים שהיו צריכים להתקדם מבפנים היו יכולים 

רים ליהנות מהדברים האלה. להביא עובד ולדלג על שני בכי

ממנו, זה נראה דבר שהוא לא רגיל, בגלל זה אנחנו חושבים 

שאתם לא שומרים פה על סדר ואנחנו לא מבינים את הטעם 

שבגללו לקחתם את העובד שהוא אולי ותיק מאד, הוא 

מהנדס טוב מאד, אבל יש בכירים ממנו ואותם אם שמים 

 בצד. אז עם כל הכבוד לכם, ככה לא מנהלים. 

שהוא לא חלילה הכי  העובדקום למנות את ועכשיו, אין מ 

זוטר באגף, אבל הוא לא העובד הכי בכיר. יש בכירים ממנו 

 והיינו רוצים לראות אותם שם. 

עובדתית, כל מה שאמרת הוא לא נכון. העובד הוותיק  איתי צחר:
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והבכיר ביותר שעומד בתנאי הסף זה מיכאל זלדין וככה 

 זה,

 הבכיר.  :עו"ד אהוד יובל לוי

הבכיר ביותר שעומד בתנאי הסף. אני אומר משפטים  איתי צחר:

עובד בכיר ביותר שעומד בתנאי הסף. זה משפט  –מורכבים 

שמורכב משני חלקים ושני החלקים האלה הם מקשה אחת. 

הבכיר ביותר שעומד בתנאי הסף זה מיכאל זלדין והמועצה 

 סוברנית להחליט האם לאשר אותו כממלא מקום או לא. 

 תודה רבה.  יקה צרפתי:צב

 אנחנו צריכים להקריא את הצעת ההחלטה.  איתי צחר:

 תקריא את ההצעה. צביקה צרפתי:

הצעת ההחלטה היא: מאשרים את מינויו של אינג' מיכאל  איתי צחר:

זלדין, בהתאם להוראות חוק הרשויות המקומיות, מהנדס 

, כממלא מקום מהנדס העיר 1999-רשות מקומית, תשנ"ב

חודשים או  סבא החל מהיום, למשך תקופה של שלושה פרכ

עד למועד מינוי מהנדס או מהנדסת עיר, לפי המוקדם מבין 

 שני המועדים, 

 ?ושכרו גם יותאם עמירם מילר:

לא, לא, שכרו לא יותאם. לפי המוקדם מבין שני המועדים  איתי צחר:

הנ"ל. בתקופה זו אינג' מיכאל זלדין יקבל לידיו את כל 

 ויות הנתונות על פי דין למהנדס רשות מקומית. הסמכ

נגד? יובל, ענת, אתי, ממה.  צביקה צרפתי:  אפשר לאשר? מי 

מי בעד? עמירם, צביקה, פליאה, אמיר גבע, דבי, מתי,  

 אמיר קולמן, איתן, רויטל לן כהן ויהודה. 
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מינויו של אינג' מיכאל זלדין, את ברוב קולות מאשרים  :240מס'   החלטה

בהתאם להוראות חוק הרשויות המקומיות, מהנדס רשות מקומית, 

, כממלא מקום מהנדס העיר כפר סבא החל מהיום, 1999-תשנ"ב

למשך תקופה של שלושה חודשים או עד למועד מינוי מהנדס או 

בתקופה זו ר, לפי המוקדם מבין שני המועדים הנ"ל. מהנדסת עי

כויות הנתונות על פי אינג' מיכאל זלדין יקבל לידיו את כל הסמ

 דין למהנדס רשות מקומית. 

 

רבותי, התושבים ברחוב ארלוזורוב היו שמחים לראות  :עו"ד אהוד יובל לוי

אישיות שתעצור את הרעש בבתים. תושבים בכל העיר היו 

רוצים לראות מהנדס העיר שיעצור את הרעש שפוגע להם 

 ...  למשל ב 

נואם למצלמה? די. עכשיו סליחה בבקשה, מה, אתה  צביקה צרפתי:

 סיימנו. רויטל, תורה עכשיו. זכות הדיבור שלך. 

למרות ביקורת פרסונאלית והטחת האשמות, לקחתי על   עו"ד רויטל לן כהן:

ריק למען תואר עצמי תפקיד של סגנית ראש עיר, לא 

מתוכן, אלא בכדי שאוכל להמשיך ולהשפיע על החינוך בעיר 

 כים מיוחדים בפרט.בכלל ולדאוג לילדים עם צר

הובטח לי שיתוף פעולה מלא בכל מה שנוגע לחינוך  

ושותפות בקבלת החלטות וחשיבה. לצערי, לא כך הדבר. 

החלטות מתקבלות ללא שאני חלק מהן וחלקן משתנות 

חדשות לבקרים בהתאם ללחץ ציבור ובלא שאני מיודעת 

 אפילו. 

חר שנה מאחר ואנו בתקופת מעבר, לפני מועצה חדשה, ולא 

לא קלה, סברתי כי היציבות הניהולית חשובה ובדרכי 

ניסיתי להישאר מעורבת ככל יכולתי. אולם לאחרונה 
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התקבלה החלטה שלא רק שלא הייתי מעורבת בה, יתרה 

מכך, יש בה לפגוע פגיעה קשה באוכלוסייה שאני מייצגת 

 ילדי החינוך המיוחד. –ונמצאת פה לדאוג לה 

גני הילדים בהתאם מדובר בהחלטה שלא ל  צמצם את מספר 

לכמות הילדים בעיר. התוצאות של ההחלטה היא לא רק 

הוצאה כלכלית משמעותית יתרה, אלא פגיעה בגני החינוך 

גני חינוך מיוחד מהמבנה בו הם  שלושההמיוחד ופינוי של 

נמצאים לטובתם של הילדים ללא הצרכים המיוחדים. 

ציבות משלמים מחיר דווקא הילדים שזקוקים להכי הרבה י

של התנהלות תזזיתית המושפעת מלחץ ציבורי ולא מסיבות 

 מקצועיות ופדגוגיות.

לאור האמור, אין מקום מבחינתי להמשיך ולהחזיק בתואר  

ריק מתוכן ואני מודיעה כי במידה ולא יתוקן המצב בתוך 

שבוע מהיום, אגיש באופן רשמי את התפטרותי מתפקיד 

 סגנית ראש העיר.

 תודה. טוב, הישיבה נעולה. תודה רבה לכם. לילה טוב. קה צרפתי:צבי
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 ריכוז החלטות

 הצעות לסדר יום:  .2

 

 . תוכניות פינוי בינוי כיסופים, תקומה, אלי כהן, יוספטל ועלייה . א

 

מסדר היום את ההצעה ברוב קולות להסיר מאשרים  :639מס'   החלטה

תוכניות  –לסדר יום של חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי בנושא 

 פינוי בינוי כיסופים, תקומה, אלי כהן, יוספטל ועליה.

 

 . גני יול"א . ב

 

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה מאשרים  :397מס'   החלטה

ני ג –לסדר יום של חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי בנושא 

 יול"א.

 

 . איכות החינוך בגני היול"א . ג

 

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה מאשרים  :839מס'   החלטה

 איכות החינוך בגני היול"א. –לסדר יום של סיעת מר"צ בנושא 

 

 . העברת ישיבות מועצת העיר לאולם מתאים . ד
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ת ההצעה ברוב קולות להסיר מסדר היום אמאשרים  :399מס'   החלטה

העברת ישיבות מועצת העיר  –לסדר יום של סיעת מר"צ בנושא 

 לאולם מתאים.

 

אישור החלטות ועדת הכספים בפרוטוקול ועדת כספים מיום  .2

1.8.2018. 

 

בפרוטוקול ועדת  1ברוב קולות את סעיף מאשרים  :040מס'   החלטה

, תקציב 4העברות מסעיף לסעיף מספר  – 29.7.18הכספים מיום 

 .2018גיל ר

 

בפרוטוקול ועדת  2ברוב קולות את סעיף מאשרים  :401מס'   החלטה

, תב"רים 4העברות מסעיף לסעיף מספר  – 29.7.18הכספים מיום 

2018. 

 

 מינוי מ"מ מהנדס העיר. .3

 

מינויו של אינג' מיכאל זלדין, ברוב קולות את מאשרים  :240מס'   החלטה

יות, מהנדס רשות מקומית, בהתאם להוראות חוק הרשויות המקומ

, כממלא מקום מהנדס העיר כפר סבא החל מהיום, 1999-תשנ"ב

למשך תקופה של שלושה חודשים או עד למועד מינוי מהנדס או 

בתקופה זו ר, לפי המוקדם מבין שני המועדים הנ"ל. מהנדסת עי

אינג' מיכאל זלדין יקבל לידיו את כל הסמכויות הנתונות על פי 

 רשות מקומית.דין למהנדס 


